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מדבקות 
גדלים ועיצובים שונים, מותאם אישית

מדבקותמדבקות

כל הכבוד

ור

גיב
קבלתי חיסון- אני 

מזל טוב להולדת _____________

סיכות דשסיכות דש
בקטרים של 32 מ“מ, 44 מ“מ, 57 מ“מ, ו 61 מ“מ

תיקי אלבד/אלבד מצופה למינציהתיקי אלבד/אלבד מצופה למינציה
תיק האלבד עשוי מחומרים ממוחזרים, או מצופה למינציה. מגיע במגוון צבעים, צורות וגדלים.

בהתאמה אישית, מתאים להדפסה

צמידיםצמידים
צמידי סיליקון במגוון צבעים, 

ניתן להזמין  צבעים זוהרים בחושך, 
עם הטבעה ומילוי או הבלטה

דגלים/ דגלי רכב / דגלים סיניםדגלים/ דגלי רכב / דגלים סינים
מידות משתנות, מותאם אישית,

הדפסות בצבעים ועיצובים שונים

לוחות שעם ולוחות  מחיקים (מגנט+טוש)לוחות שעם ולוחות  מחיקים (מגנט+טוש)
גדלים ועיצובים שונים, מותאם אישית

מתאים להדפסה

עניבות עניבות 
לוגו ארוג בתוך העניבה, 

אפשרות לשלב את הלוגו על כל העניבה
www. bl1.co.il | 076-5412001076-5412001 מחלקת שיווק מחלקת שיווק
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דיסק און קי בצורות מיוחדותדיסק און קי בצורות מיוחדות
מגוון רחב של נפחי זכרון החל מ 1G מגיע במגוון רחב 

של צורות ודגמים, התאמה אישית, מתאים להדפסה
יע

דיסק און קידיסק און קי
 1G מגוון רחב של נפחי זכרון החל מ
מגוון רחב של דגמים, התאמה אישית

מתאים להדפסה

מגש למחשב ניידמגש למחשב נייד
מגוון רחב של עיצובים, מותאם אישית

מתאים להדפסה

ם, ה

שרוכי כנסשרוכי כנס
מגוון רחב של צבעים, עוביים ותופסנים

בהתאמה אישית, מתאים להדפסה

דיסק און קי שרוך כנסדיסק און קי שרוך כנס
מגוון רחב של צבעים ועוביים, מגוון רחב 

1G-של נפחי זכרון החל מ
מתאים להדפסה

עכבר
מגוון רחב של צורות ועיצובים

בעיצוב אישי, מתאים להדפסה

עכברעכבר
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חוסם ורידיםחוסם ורידים
מגוון רחב של צבעים, מתאים להדפסה

פנס לסטטוסקופפנס לסטטוסקופ
מתחבר בקלות לקצה הסטטוסקופ

מגיע במגוון רחב של צבעים, מתאים להדפסה

מוצרים מתנפחיםמוצרים מתנפחים
מגוון רחב של צורות, בעיצוב אישי,

מתאים להדפסה

כדורי לחץ
מגוון רחב של צורות וגדלים, בעיצוב אישי

מתאים להדפסה

ארגונית לדלתארגונית לדלת
מגוון רחב של צורות, בעיצוב אישי,

מתאים להדפסה

לל

קופסאות אוכל קופסאות אוכל 
קופסאות אוכל ממתכת/פלסטיק 

במגוון צורות ודגמים. מתאים להדפסה

www. bl1.co.il | 076-5412001076-5412001 מחלקת שיווק מחלקת שיווק
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תוכן עייניםתוכן עיינים

עמ‘ 3

עמ‘ 4

עמ‘ 5

עמ‘ 6

עמ‘ 7

עמ‘ 8

עמ‘ 9

עמ‘ 10

עמ‘ 11

עמ‘ 12-14

עמ‘ 15

חוסם ורידים, פנס לסטטוסקופ, כדורי לחץ, ארגונית לדלת, מוצרים מתנפחים, קופסאות אוכל

דיסק און קי, שרוכי כנס, מגש למחשב נייד, עכברי מחשב

תיקי אלבד, מדבקות, צמידי סיליקון, סיכות דש, דגלים, לוחות שעם/מחיק, עניבות

מנקי מסך, עטי מגע, מתלה לטלפון נייד, מחזיק מפתחות, כרטיס פנס, מנורות שולחן

מחזיק לכוסות, כוס פורצלן, בקבוק מתקפל, כוסות תרמים, כירבולית, מטריה

דפי ממו - מעוצבים

פנקסים ומחברות, שדכנים, קלמרים, קופסא לפלסטרים, מגני כיס, מחזיקי תג שם

שעונים, שעון אחיות, שעון חול, סרטי מדידה, מדי חום לבקבוק/ לאמבטיה , מחשבונים מתקפלים

עטים ומדגישים

תיקי צד, תיקים למחשב נייד, תיקי גב

ביגוד - חולצות טריקו, חולצות פולו, קפוצ‘ון, מעיל פליז, חמצוואר, סווטשירט וצעיפים.

המיתוג שלכם - הביצוע שלנו
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כוסות תרמים
מגוון רחב של כוסות מחומרים שונים

330, 440 500 מ“ל 
מאושר ע“י מכון התקנים

בקבוק מתקפלבקבוק מתקפל
בקבוק מתקפל עם שאקל,

בהתאמה אישית, מתאים להדפסה

מחזיק לכוסותמחזיק לכוסות
מתחבר לכל שולחן, מגיע במגוון צבעים, 

מתאים להדפסה

כוס פורצלןכוס פורצלן
ספל שתיה לבן מפורצלן, מתאים להדפסה

כירבוליתכירבולית
עשויה מפליז, מגיעה במגוון רחב של צבעים,

מתאים לרקמה או להדפסה

מטריהמטריה
מגוון רחב של גדלים וצבעים,

מתאים להדפסה

www. bl1.co.il | 076-5412001076-5412001 מחלקת שיווק מחלקת שיווק
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מנקה מסך לסמרטפוןמנקה מסך לסמרטפון
”נדבק“ לחלקו האחורי של המכשיר. 

מתאים גם למחשבים ניידים
מגוון רחב של צורות, גדלים וצבעים בהתאמה אישית

עטי מגעעטי מגע
מגוון רחב של דוגמאות, מתאים לכל
סוגי הסמרטפונים, מתאים להדפסה

מחזיק מפתחות
מגוון רחב של צבעים, צורות וחומרים

התאמה אישית, מתאים להדפסה או חריטה
מתלה לטלפון ניידמתלה לטלפון נייד

מתלה מתקפל לטלפון נייד, מתקפל ונכנס בקלות 
למעטפה. מגיע במגוון צבעים, מתאים להדפסה

מנורת שולחן / מנורת שולחן עם רקע מתחלףמנורת שולחן / מנורת שולחן עם רקע מתחלף
USB מנורת שולחן המתחברת באמצעות

לכל מחשב, מתאים להדפסה.
מנורת שולחן עם דפי רקע מתחלפים.

דף שונה לכל יום בשבוע, לוח שנה ועוד

כרטיס פנסכרטיס פנס
פנס מתקפל בגודל כרטיס אשראי, צורת 

המנורה מותאמת אישית, מתאים לכל ארנק
מתאים להדפסה

מפת מפתמחזיק מחזיק
וחומרים רות
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מחברותמחברות
מגוון רחב של מחברות ופנקסים

בהתאמה אישית, מתאים להדפסה

מגני כיס
מגוון רחב של מגני כיס

בהתאמה אישית, מתאים להדפסה

מגני כיסמגני כיס
כיס מגני של רחב מגוון

מחזיק תג שםמחזיק תג שם
מגוון רחב של מחזיקים לתגי שם, צורות, 

חומרים וצבעים שונים.
בהתאמה אישית, מתאים להדפסה

קופסא לפלסטריםקופסא לפלסטרים
מגוון רחב של קופסאות, עם אופציה לחלוקה עליונה 

לתרופות. בהתאמה אישית, מתאים להדפסה

קלמריםקלמרים
קלמר קשיח, נפתח במשיכה קלה, מגוון רחב של

צבעים, אופציות סגירה שונות, מתאים להדפסה

שדכן ללא סיכות/ שדכנים מעוצביםשדכן ללא סיכות/ שדכנים מעוצבים
מגוון רחב של צורות ועיצובים,

מתאים להדפסה
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מחזיק דפי ממו בצורת איברים בגוף
מגוון רחב של צורות וחומרים, התאמה 

אישית, מתאים להדפסה

דפי ממו מחיקיםדפי ממו מחיקים
דפי ממו אקולוגים, משטח סיליקון ועט 

נמחק. התאמה אישית, מתאים להדפסה

מחזיק דפי ממו עם שעוןמחזיק דפי ממו עם שעון
דפי ממו עם שעון והדפס שעות/ דקות,

בהתאמה אישית, מתאים להדפסה

דפי ממו בצורת פלסטריםדפי ממו בצורת פלסטרים
דפי ממו עם פס דביק בצורת פלסטר.

בהתאמה אישית, מתאים להדפסה

קוביית ממו + דפי מידע
התאמה אישית, מתאים להדפסה

מידע דפי + ממו מידעקוביית דפי + ממו קוביית

מחזיק דפי ממו בכל הצורות והגדליםמחזיק דפי ממו בכל הצורות והגדלים
מגוון רחב של צורות

בהתאמה אישית, מתאים להדפסה

ת איברים בגוףת איברים בגוף
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עטיםעטים
מגוון ענק של עטים/ עטי עפרון/עטים משולבים/ עט מדחום

בהתאמה אישית, מתאים להדפסה

מדגישיםמדגישים
מגוון ענק של מדגישים ומדגישים משולבים.

בהתאמה אישית, מתאים להדפסה
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סרטי מדידהסרטי מדידה
BMI מגוון רחב של סרטי מדידה, עם חישוב

למדידת היקף ראש אצל תינוקות ועוד.
בהתאמה אישית, מתאים להדפסה

מחשבונים/ מחשבונים מתקפליםמחשבונים/ מחשבונים מתקפלים
מגוון רחב של צורות וחומרים

בהתאמה אישית, מתאים להדפסה שעוני קירשעוני קיר
מגוון רחב של עיצובים וגדלים

שעון אחיותשעון אחיות
מגוון רחב של צורות ועיצובים

בהתאמה אישית, מתאים להדפסה

מד חום לבקבוק ולאמבטיה לתינוקותמד חום לבקבוק ולאמבטיה לתינוקות
ok/מראה את חום הנוזל / המים-  קר/חם

מתאים להדפסה עם מיתוג מלא והתאמה אישית 
של תצוגת הטמפרטורה

שעון חולשעון חול
מגוון רחב של שעוני חול, עם כיתוב מוכן או

בהתאמה אישית
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 תא מרכזי גדול, מקום יעודי לכלי כתיבה. תא צידי לבקבוק שתיה. 
*ניתן להוסיף תא ללפטופ. *ניתן לבצע שינויים בתיק להתאמה מלאה.

                            BPBP00262262 42 ס“מבודפסט בודפסטX31X15.5  

 תא מרכזי 13 ליטר, תא קדמי קטן. *ניתן להוסיף תא ללפטופ. *ניתן לבצע שינויים בתיק להתאמה מלאה.
                            BPBP9091B9091B 40 ס“מדבלין דבליןX29X11  

כיסוי למחשב

                            LBLB00283283 38 ס“מ  כיסוי למחשב נייד עם ידיות נשיאה. * מגיע בגדלים שונים. ג‘ובס ג‘ובסX5X30  

                            LBLB00282282 30 ס“מ  כיסוי למחשב נייד. * מגיע בגדלים שונים.גייטס גייטסX3X22.5  

תיקי גב
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תיקי צד מחשב

תיקי גב מחשב

תא מרכזי עם כיס מותאם למחשב נייד, מקום ייעודי לכלי כתיבה. *ניתן לבצע שינויים בתיק להתאמה מלאה.
                           PC PC 00117117 41 ס“מטוקיו טוקיוX30X8  

בוסטון בוסטון 38X30X12                              SB SB 91139113BB ס“מ
  תא מרכזי, מקום יעודי לכלי כתיבה. *ניתן להוסיף תא ללפטופ. *ניתן לבצע שינויים בתיק להתאמה מלאה.

SBSB00271271 36 ס“מנבדה נבדהX9X31.5  
 תא מרכזי הנסגר באמצעות רוכסן, תא צידי לטלפון נייד, מקום לעטים, טבעת למפתחות.  

 *ניתן לבצע שינויים בתיק להתאמה מלאה. *ניתן להוסיף תא ללפטופ.

 תא מרכזי הנסגר באמצעות רוכסן, תא יעודי למחשב נייד ולכלי כתיבה.  *ניתן לבצע שינויים בתיק להתאמה מלאה.
  SBLSBL0013311331 37 ס“מבנקוק בנקוקX10X33  



15
www.bl-med.co.il | 076-5412001076-5412001 15מחלקת שיווק מחלקת שיווק

חולצות טריקו חולצות טריקו 100%100% כותנה סרוקה וחולצות פולו כותנה סרוקה וחולצות פולו
חולצות שרוול קצר במבחר רחב

של צבעים ומידות, מתאים להדפסה. 
על חולצות הפולו ניתן גם לרקום

מעיל פליז חד צדדימעיל פליז חד צדדי
מעיל פליז חד-צדדי, מגיע במגוון

רחב של צבעים ומידות, מתאים לרקמה

מעיל פליז דו צדדי
מעיל פליז עבה, דו- צדדי, קיים במגוון 

רחב של שילובי צבעים ומידות, מתאים לרקמה

סווצ‘ר/ סווצ‘ר/ קפוצ‘וןקפוצ‘ון
בד פוטר מגיע במגוון צבעים ומידות

מתאים להדפסה או רקמה

כובעי צמר/ פליז, חמצוואר וצעיפיםכובעי צמר/ פליז, חמצוואר וצעיפים
מגוון רחב של מוצרי טקסטיל לחורף. 

ניתן לבצע שילובי צבעים, 
מתאימים לרקמה

כובעי מצחייה/ בנדנותכובעי מצחייה/ בנדנות
מבחר רחב של  כובעים ובנדנות

המתאימים להדפסה. 
ישנם כובעים המתאימים גם לרקמה

ת
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                            BPBP00261261 פריז פריז
 *ניתן להוסיף תא ללפטופ. *ניתן לבצע שינויים בתיק להתאמה מלאה.

  42X30X15 ס“מ.  תא מרכזי גדול 16 ליטר, מקום יעודי לכלי כתיבה.

תיקי גב

                            BPBP00314314 ברלין ברלין
  תא מרכזי גדול 33 ליטר, תא קדמי ושני תאים נוספים צדדים, רצועות הידוק בצדדים.

 *ניתן להוסיף תא ללפטופ. *ניתן לבצע שינויים בתיק להתאמה מלאה.

  47X41X17 ס“מ

                            BPBP00320320 46 ס“מ  תא מרכזי גדול 18 ליטר, עם חלוקה פנימית, תא קדמי נוסף.לונדון לונדוןX25X17  

   *ניתן להוסיף תא ללפטופ. *ניתן לבצע שינויים בתיק להתאמה מלאה.
                            BPBP00316316 43 ס“מ תא מרכזי גדול 20 ליטר, תא קדמי עם מקום יעודי לכלי כתיבה, כיס לטלפון סלולרי.פראג פראגX33X14  
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פרטי התקשרות: מחלקת שיווק 076-5412001
www.bl-med.co.il :כתובת האתר

 sale@bl-med.co.il :מייל

חברת BL4MED מקבוצת בן ליין דירקט הנה יבואנית
של מגוון רחב של מוצרים כבר למעלה מ- 25 שנה. 

החברה מספקת באופן שוטף מוצרי פרסום וקד״מ לחברות
התרופות, המכשור רפואי,  הדיאגנוסטיקה, הפארם ובתי החולים 
מהמובילים  בארץ.  הניסיון הרב שלנו עם קהל יעד זה מאפשר 
לנו להביא לכם את המוצרים התואמים לצרכי החברה שלכם. 
פשרות.  וללא  גבוהה  באיכות  הם  מייבאים  אנו  אותם  המוצרים 
חברת בן ליין דירקט מיבאת,  מדפיסה ורוקמת על המוצרים בעצמה 
ולכן אין פערי תיווך נוספים. לאור כל אלה יש לחברתנו את היכולת 
של  הגבלות  ללא  אישית,  לכם  המותאמים  מוצרים  להביא 
אנו לא  כן,  כמו  בעיצוב המוצר הסופי.  ובגמישות מלאה  מלאים 
ותמיד  כיום  אצלנו  הקיימים  למוצרים  לקוחותינו  את  מגבילים 
בדמיונכם... העולים  וחדשניים  חדשים  מוצרים  לייבוא  פתוחים 




